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P A SK -A T M O SFE R O

La Disciploj reprenu la Taskon de Ia M ajstro
Pasko-mateno kaj ni sidas ĉe nia skribotablo por 

verki la ĉiumonatan prediketon al nia legantaro.
Malantaŭ ni, la radio-aparato, duonlaŭte, dis

aŭdigas aliajn prediketon, tiujn de katolikaj kaji 
protestantaj pastroj, kiuj. en diversaj radio-stacioj, 
alvokas la aŭdantaron, kaj ankaŭ muzikon, kiu en 
ĉiu stacio, memorigas pri la granda kristana festo, 
tiu de la morto kaj de Ja realviviĝo de Kristo.

Ĉiuj niaj legantoj, laŭ sia prapra kredo, laŭ sia 
propra menso, estos ekaŭdintaj kaj pripensintaj 
tiujn vortojn kaj ĝuinta) tiun muzikon.

Ĉiuj ankaŭ estos aŭdintaj la so n o ra jn  -de Ia 
preĝejoj, kiuj pli laŭte, —  ŝajnas al ni, —  ol kutime 
alvokas la kredantaron.

Kaj ni sidas antaŭ nia skribmaŝino por verki li  
ĉiumonatan... esperanto-prediketon !

Kaj vole nevole niaj pensoj iras al nia movado, 
al niaj kunbatalantoj en la mondo, kiuj estas, nun
momente, batataj per la diversa? gravegaj politikai 
okazantaĵoj.

Niaj pensoj iras ankaŭ al nia M ajstro, ke> M or
ton ni repripensos post kelkaj tagoj.

Ankaŭ li mortis en komenco de simila prin
tempo. sed dum kiu la milito, ne kiel nun ŝajnis 
ekkomenciĝonta, sed jam daŭris longajn monatojn, 
jarojn.

Li mortis kun la dubo en I’ okuloj, ĉu fa disciploj 
baldaŭ povos rekunigi por daŭrigi la labe ron, kiun 
li devas forlasi, dum ĝi aspektis pli malproksima 
de la sukceso ol iam.

Li mortis dum li ne sciis, ĉu la ofero de lia 
laboro, de liaj fortoj, de lia vivo, alportos a! la 
monda tiun interkomprenilon, kiun lia g:nio pre
paris por ĝi.

La disciploj rekunigis, kiam la turmento ĉesi . 
Pli vigla ol iam antaŭe restariĝis la movado. Kai 
oni povis esperi, ke la mondo komprenos ; ke la 
homo baldaŭ akceptos tiun interkomprenilon koj 
kun dankemo repripensos la kreinton de ĝi.

Sed denove la nuboj amasiĝis. Denove militdan- 
ĝero ekmontriĝas ĉe I’ horizonto.

Jam parto de la disciplaro estis devige elvicig
ita ; ne plu pavas labori kaj nia movado, en di
versaj regionoj, estas ĉesigata.

La tuta movado en la mondo estis tiel elakvi 
^brigata. La internaciaj instancoj suferas pro tiuj 
daŭraj kaj senĉesaj perturboj.

Kaj en la landoj, kie Esperanto povas daŭrigi 
sian regulan evoluon; kie propaganda e s a s  an
koraŭ permesata aŭ eĉ apogata de la oficialaj 
instancoj sub diversaj formoj, dubo ekestas ĉe la 
Esperantistoj, ĉu ilia laboro, ilia klopodado? ne 
estos vana ; ĉu iam la internacia movado plene 
restariĝos post la diversaj batoj, kiujn ĝi ricevis

Kaj tiun dubon, ni volas leontraŭdiri. Ni volas 
konvinki niajn legantojn, ĉiujn niajn amikojn en la 
lando do. ke la diversaj perdoj, kiujn okazigis c i 
nia rango la kontraŭema de unu reĝimo, Kiu j 
havas povon sur multaj dekmiloj da enloĝantoj 
povas ja malfruigi la finan sukceson ; po-vas ja c i 
baro, kiun ni prefere ne estus renkontintaj, sed kiu 
neniam povos haltigi la antaŭenem on de ideo de 
frata interkompreniĝo, kiel la nia.

Kontraŭe ol al dubo. tiu fakto devas nin kon' 
duki al pli streĉa penada, al pii vigla laborado, al 
pli akurata kaj daŭra propagando por nia lingvo 
por nia idealo.

Kaj kiam, post kelkaj tagoj do, ni memorigos la 
morton de nia M ajstro, ni jam pensu pri la festo 
de Pentekosto, kiu, ankaŭ sur la Esperanto-kampo 
estas nia festo ; la. festo kiu devas nin kunigi kici 
ĉiujare, por revigligi en ni la fortojn, kiujn ni be
zonas, por la laboro dum la monatoj, kiuj venos.

Pentekosta, la festo dum kiu la disciploj kuniĝas 
antaŭ la granda disiĝo, kiui devas nin konduk! 
ĉiujn en aliajn rondojn, en aliajn urbojn, en aliajn 
regionojn, sed ĉie kun la sama penso, kun la sama 
celo : ĉiam kaj ĉie dissemi, dissemado la bonan 
grenon, la bonan novaĵon, la eblecon pri inter 
kompreniĝo de Ia diversaj popoloj.

Interkompreniĝo, kiu devas nepre konduki al pi) 
da fratigo inter la homoj kaj da agordo inter la 
popoloj.

Pentekosto... N ur kelkaj semajnoj ankoraŭ nin 
disigas de tiu festo ... Kaj tamen ankoraŭ multaj 
el niaj bonaj amikoj ne jam enskribiĝis por nia 
Kongreso, ne jam sendis sian monon al la Loka 
Kongresa Kom itato...

Forgeso, kompreneble ; forgeso bedaŭrinda 
tamen kaj tuj rebonigota ! Maur. JA U M O T  I E.
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Reĝa Belga Ligo Esperantista
B e lg a  E sp e ra n to - In s t itu toN ia gen era la  Jarkunsido

AI la Adm inistrantoj kaj Komisuroj,
Al la grupaj membroj,
Al la izolaj membroj.

Estim ataj Gesam ideanoj,
Ni havas la hororon inviti viri al i e 

estado de la ordinara ĝenerala jarkun
sido de nia societo, Dimancon,  16-an de 

aprilo 1939-a, je  la 14-a horo akurate, en 
salono de H otelo « Albert I-er », placo 
Rogier, en Bruselo. (E n iro : TB, strato  
S-ta Lazaro, angulo do la strato  G m este). 

TA G O RD O :
1) R aporto de la  adm inistrantaro.
2) R aporto de la kom isaroj.
3) Aprobo de la  kalkuloj 1938.
4) F iksado de la nombro de adm i

nistrantoj.
5) Elekto de la adm inistrantoj.
6) Fiksado de la nombro de komisaroj.
7) Elekto de la komisaroj.
8) Fiksado de la kotizo.
9) D iversaĵoj.

Per la jena, la  grupoj estas sam tem pe 
petata j sendi al la L ig a  Prezidanto, 
antaŭ la 14-a de Aprilo, la nomojn kaj 
adresojn de la personoj, kiujn ili ra jta s  
proponi kiel adm inistrantojn konforme al 
la regularo de interua aranĝo, tio e s t a s : 
Bruga G ru p o ; 3 ;  V erda S te lo : 3 ; B ru
sela G ru p o ; 2 ; Genta G rupo: I ;  Grupo 
de L a  Lou viere : I ; aliaj grupoj kaj izolul
oj kune : 2 adm inistrantoj.

Laŭ  ari. 7 de la statuto, ĉiu membro 
de la  lugo ra jta s  anstataŭ igi sin eri la 
ĝeuer-ala jarkunsido de alia  membro ; li 
devas tion sciigi per subskribita letero, 
alveninta en la sid e jo : 19, avenue Mont- 
joie, Tcele (TTkkel), 3, du tagojn antaŭ 
la kunsido.

Tuj post la lino de la ĝenerala jarkun 
sido, la novaj adm inistrantoj kunvenos 
kaj pritraktos la sekvantan tagordon :
1) Elekto de la membroj de la direkt

an ta komitato.
2) Ekzamena Komisio.
3) Akcepto de novaj grupoj.
I) Cseh-kursoj.
5) Rilatoj kun I .E .L.
6) Organizo de la estonta laboro.
7) Internacia Kongreso de Bern 1939.
8) B elga Kongreso de Loveno, 1939.
9) B elga Kongreso dum 1940.
O) Diversaĵoj.
Ni esperas ke ĉiuj membroj de nia Ligo 

piste taksos la gravecon de tiu jarkun
sido, kaj ke m ultaj ĝin ĉeestos aŭ sin rc- 
irezentigos en ĝi,

Kun plej samideanaj salutoj.
La sekretario, Ch. POUPEYE,

EI f Ju li-straat, 42, Bruĝo.
,a  prezidanto, D-ro P. K E M P E N E E R S, 

avenuo Moutjoie, 19, Uecle (TJkkel)-3.

L a  13 a  societa jaro  de Belga Esper- 
anto-Instituto finiĝis jus antaŭ kelkaj 
tagoj, la ab an  de M arto.

Denove unu jaro  forpasis, jaro  m al
facila pro la krizo, kiu pezas sam e sur 
tiu entrepreno, kiel sur la alia j enlandaj 
komercaj organizaĵoj ; m alfacila ankaŭ, 
ĉar tiu jaro  perdigis ui ĝi, la plej grandan 
parton de la eksterlanda klientaro de ĝia 
presejo kaj ke Belga Esperanto-Instituto 
estonte do devos vivi nur aŭ almenaŭ 
plej grave per la enlanda kunlaboro.

L a  adm inistrantaro tamen jam  adapt
igis la laboron de la Instituto al la uova 
situacio.

Kiel ĉiu scias en Antverpeno, ĝi vivigas 
tutan Esperanto-domon, kun magazeno, 
ĉe la s t r a t o : kun ejo por kursoj ; kun 
oficejo kaj deponejoj.

En tiu magazeno ne nur e sta s  v e ld ata j 
ĉiuj Esperanto -artikloj, libroj, steletoj, 
legosignoj, statuetoj, paperajo j ktp., sed 
ankaŭ m ultegaj fte-Esperaiitaĵoj, ĉiuj 
artikloj por lernantoj, kajeroj, pitonoj, 
krajonoj kaj aro d a  alia j artikloj, kiujn 
oni trovas en ordinara papere]o : mariuor- 
artikloj, kiel inkujoj, paperujoj, sorbiloj, 
paperlranĉiloj : belaĵoj, kiel subm ana

NIA TASKO
Esperantujo denove funebras. Ne pro 

la foriro de sam ideano, kiun la  nenion 
ii Uniganta morto forrabis al ni, sed pro 
la perdo de la Ĉeĥoslovakaj E speran tist
oj, sanaj homoj, plenaj de Kredo, Espero 
kaj Amo al Esperanto, neatendite for
ŝiri taj el nia Movado.

K aj ni, fcliĉuloj ĝuanta liberecon, kion 
ni nun faru? Cu sufiĉas atendi kun rezi
gnacio, esperante ke pli bona tempo 
venos I Ne — por atingi la pli bonan tem 
pon, necesas ke ni laboru. Ni ŝtopu la 
breĉon faritan en niaj vicoj. Multaj inter 
ni ne jam  estas individuaj membroj de 
L E .L ., tiuj povas aliĝi en iu cl la kate
gorioj M L, MA., M AJI. aŭ MS. L a  In 
dividuaj membroj inter ni, ekzamenu la 
eblecon kreskigi sian subtenon per aliĝo 
en pli a lta  kategorio aŭ per varbo de 
nova membro.

Certe tio sign ifas oferon en tiuj m al
feliĉaj tempoj, sed se ni bone serĉas, ni 
trovos ion superfluan, kio ne e stas tiel 
ieda je  nia subteno kiel Esperanto. Ĉar 
Esperanto por ni ne nur estas plia lingvo 
en nia kono, sed longdaŭra karesita 
idealo, la plej alta esprim o de nia aino al 
frateco kaj paco. <x L a  plejbono en la 
amo estas Ia ofero » ni oferu do por 
Esperanto. J .  O. B.

paperujo, librokovrilo j (‘iuspecaj luksaj 
kaj ordinaraj paperskatoloj kaj fine ĉiuj 
artikloj porinfanaj : legolibroj,' « puzzles » 
de « Blankneĝulino », « Mickev » kaj
fii e f a k t o r o j  ; ĉio do kion oni povas 
imagi al si, sur tiu tereno.

La Esperantisto j de Antverpeno kaj de 
la aliaj urboj, pripensu ke, aĉetanta tiujn 
artiklojn en la Espcranto-dom o, ili sam e 
bone kiel aĉetanta Esperanto-artiklojn 
helpas al la vivigo de m a nacia entrepre
no, kiu, m algraŭ sia  komerca koopera 
turmo, ne havas vere celon komercan, sed 
nur tiun helpi al nia inovado, per la 
laboro farita  kaj al nia Tago per parto 
de sia  profito, kiam ĝi sukcesas fari, kiel 
okazis jam  kelkjare.

Kio nuntempe m alhelpas, ke tia  divi
don ddisdon» povu ankoraŭ okazi, estas 
k*- d iversaj propraj eldonaĵoj de B. E. L 
okazigis tro glan dan  stokon, kiu sen
m ovigas tro grandan parton de la k a
pitalo.

Ni pensu pri la multnombraj ekzem
pleroj. kiuj ankoraŭ re sta s en la stokejo 
d e :

B E LG A  A N TO LO G IO  (2 voi.), fr. 40,— 
L im l in io n  k 1’Esperanto (Kollet

de L isle) ............................................... 5.—
Inleiding tot E speranto (traduko). 5,
Esenco kaj Estonteco de Esp.

(T au ci) franca ............................... b,—
Esenco kaj Estonteco de Esp.

(T an e i) flandra ................................  5,—
Silka Legosigno, kun portreto de

Zamenhof .....................................  5,—
Statueto  de Zamenhof ( 1*2 cm. a lta ) 5, -
Tii serioj da poŝtkartoj (Antver

peno, Bruselo, Bruĝo) kun
Esp.-teksto ....................................... 5, —

Por iomete likvidi tiun specialan 
stokon, la adm inistrantaro de B. E. I. 
faras specialan  oferton, kiu daŭros dum 
la monatoj Aprilo kaj Majo, t.e. ĝis tuj 
post la Nacia Kongreso.

L a supre cititajn  esperantanoj^ entute 
por sumo de Fr.  75,—, ĝi, pro tiu speciala 
celo kaj kiel reklam o kaj propagando 
vendos je Fr, 40,— t. e. la prezo de la 
belega Antologio en dii volumoj, kiun 
ĉiuj jam  sufiĉe kon as!

L a adm inistrantaro nur petas, ke, en la 
grupoj, oni kunigu la  mendojn por m al
plialtigi la sendkostojn, kiuj iĝas iom 
alla j, ĉe ap arta  sendado.

L a  izoluloj tam en ne hezitu. Ankaŭ al 
ili ni sendos tian pakajon, por la fiksita 
sumo.

L a  P .C .K. de B.E.T. estas 1689.58. L a  
ad reso : 127, Lange Lcem straat, Antver- 
piono.
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XX V illa Belga Esp-o Kongreso, 27, 28, 29 M ajo 1939
en Loveno. L. K. K. : Hotelo R abem an , pck  : 1119,10

La L : do-palaco

K IA L  N I  IR U  A L  L I E Ĝ O  ?

Tiun jaron estos finpreta la Albert, 
kanalo, tiu g iganta laboraĵo, kiu daŭris 
s? jarojn , kostis 2 m iliardojn da frankoj 
kaj kiu, efektiviginte, m alferm os novan 
epokon en ia  landa ekonomia vivo. .Belg
ojn devis solene festi tion kaj tiuokaze 
Lieĝo organizas en 1939 Internacian 
Akvo Ekspozicion. Gi jam  estas reg istrita  
de la Internacia Ekspozici-Oficejo, kaj 
sub la A lta Patronado de iliaj lieĝa  
Mosto kaj Reĝi na M olto E lisabeth , sub 
oficiala patronado de la  registaro, de la 
provinco kaj de la urbo Lieĝo.

Tili ĉi ekspozicio, en im pona kaj varia 
tuto, kunigos ĉion, kio rilatas a l : L a  
homaj konoj rilate la akvon kaj ties in
struo. L a  akvo en la scienco de la  in- 
ĝeniera arto  ; L a  navigado ; L a  fiŝkaptado 
kaj fiŝb red ad o ; L a  akvo en la tropikaj 
landoj Raj kolonioj ; L a  hidrom ineralaj 
kaj .sanigaj lokoj ; L a  akvo, higiena fak
toro, komforto kaj dekoracio ; L a  akvo 
en la  arto  ; L a  ukvo kaj turism o ; L a  akvo 
kaj sporto ; L a  akvo kaj modoj.

L a  L ieĝa « Mond-Foiro » havos vere 
unikan kadron ĉe la  bordoj de la  Mozo, 
je  la loko kie la riverego kuniĝas kun la 
Albert-kanalo. Sur ĝ ia 80 h ektara surfaco 
okazos grandiozaj akvaj spektakloj.

Krom la palacoj kaj pavilonoj dediĉita! 
al la akvo-tcmo, la  In tern acia L ieĝa  
Ekspozicio 1039 enhavos inuitajn spek
taklajn  kaj pitoreskajn instalaĵojn , 
ekzem ple: L a  g a ja  Moza v ila ĝ o ; L a  sur
akva domaro ; L a  naĝbasen o jn  : Iai ĝ ar
deno de akvaj estaĵo j ; L a  am uzejo, parko 
prezentota laŭ nova kon cepto ; Ŝnur- 
v a g o n o  altigante je  100 m etroj ; Modela 
in fanludejo ; R o ze jo ; F estpalaco  de 7000
M2 ; ktp. : ktp.

Plie Internacia sekcio de Bel-Artoj

temante pri la akvo en la verko de la 
Majstroj kunigos la ĉefverkojn de ĉiuj 
epokoj kaj skoloj.

La Akvo-Ekspozicion akompanos 
Granda Internacia Sezono, enhavanta 
revigajn f es tprogramoj kaj interesplenaj u 
sportkonkursojn. En la raviga ĉirkaŭaĵo, 
trafluata de artefaritaj riveroj kun 
diversloke ^prucfontanoj kaj lumaj kas
kadoj, la Ekspozicio kaj la Granda Se
zono prezentos de Mujo ĝis Novembro 
1039 varian programon de festoj en kon
stanta apoteoza atmosfero.

Historia komunumo Lieĝo revivigos 
sian gloran pasintecon pere de grandiozaj 
procesioj. Artama ĝi ĉarmos siajn vizitan
tojn per belegaj spektakloj kaj muzik
festoj. Kiel Universitata urbo ĝi ekspozi
cios ĉion, kion la homa genio realigis, 
mirinde kaj aŭdace, rilate la akvon. Kiel 
turista loko Lieĝo montros la naturajn 
kaj folklorajn riĉaĵojn de la laudo. Kon 
sinmontro ĝi pretigas sensacian pingla-

D U A  B U L T E N O  D E  L A  E E K
- La L.K,K. akceptas propagandilojn, tii 

minajn aŭ komercajn, por enŝovi inter I» kon 
gresa dokumentaro. Sendu jam de nun.

— Por La personoj, kiuj eventuale ne (feivti* 
partopreni la Uindan ekskurson, la L.K K povu* 
antaŭvidi gvidatajn promenadojn en la ĉirkaŭ 
ajo de Loveno. Ekzemple : la Kastelo de 
Arenberg (Heverie), la Abatejo de Park, k. u.

—- En la akceptejo, la kongresanoj havo* In 
eblon aĉeti poŝtmarkojn kaj vidkartojn.

— Post kelkaj tagoj, la aliĝiloj cstos forsend» 
ataj.

— Nin 28a estas honorita per la morala sub
teno de :

S-ro Raport, funkcianta urbestro.
S-ro Barono Houtart, Provincestro.
S-ro Hoste, Eksministro de Publika Instruado
S-ro Prof. Maisiu, Direktoro de Ia Kancef 

lnstituto.

mon de mekanikaj sportoj sur akvo kuj 
vojo.

Fine, vivplena ĉefurbo de Valonujo, 
Lieĝo, kun sia gaja atmosfero, ordini 
asmo kaj rapidritma Granda Sezono, 
lasos en la koro de la vizitantoj la liloj 
r iĉan postmomoron.

Ankaŭ nij esperantistoj, vizitu la Akvo» 
Ekspozicion kaj finu per ĝi nian 28-u n , 
kiu sin anoncas brila kaj sukcesplena,

ATENTU
L a  num ero d ;  M a jo  de nia revuo ap e ro * 

kelkajn tagojn  an taŭ  la K .n g r e jo  kaj en h av o * 
ĉiujn lasta jn  detalo jn  pri la  d e fn id v n  pio 
gram o, pri ti versa j aran ĝo j, pri la in tcricm p* 
d i ĝ i t a j  sam ideanoj, k. t. p,

T ia m  sekvos, je la fino de Junlio, Iii num ero 
de Ju n io-ju lio , ka j, la  15-an de A ŭ gu sto , U  
num ero de A ŭ gu sto-Septem b 'o ,

L a  l-a n  de O ktobro  kaj dum  t uj vintraj 
m onatoj la  revuo denove ap ero s ĉe I' kume*» 
de ĉiu  m onato.
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B E L G A  K R O N I K O
Aleni»! Niaj membroj kaj abonantoj estas p la ta j r'pagi, k:el eble plej baldaŭ, sian kotizon rekte al la kasisto de la grupo al kiu ili aparternis; se 

ili estas izola membro al la P Ĉ K , d : Briga Ligo 1337,67. Al la katizo de la gupo aŭ de la Ligo (Fr. .35) oni aldiru la katizon de IE L , 
se cmi estas M.J., M-A. ktp.; oni eventuale ankaŭ aldonu la abonprezon por « Heroldi »,

E K Z A M E N O  PR I S U P E R A  K A P A B L E C O

La 2n ekzameno por atesto pri supera lernado 
okazos la 7an de Majo, je la lda matene en la 
urbo kie estas kunigota) almenaŭ IO kandid
atoj, sed ne pli ol 15 povos partopreni la 
saman tagon. Ili sendu sian peton al la Liga 
Prezidanto, S-ro Paul Kempeneers, 19, Avenuo 
Montjoie, Uccle.

A N T V E R P E N O .  —  Reĝa E sper
anto-Grupo « La Verda Stelo ». —
K unvenejo j « D e W itte  Leeuw  », 
Frankrijk lei ,  4, A ven ue  de F ran ce ,  ka j : 
L g e  L eem straa t ,  127, L g e  Rue d 'Ar
gile : ĉ iu sab ate  je 20a h. 30.

Sabaton, la 15an de Aprilo : Manĝ-vespero 
(diversaj antaŭmanĝaĵoj) en « Phare », Reĝin' 
Astrid-placo.

Sabaton, la 22an de Aprilo : Kantvespero 
gvidota de Sino Wa ute rfi k. Sro Amcryckx 
(Witte Lceu\v).

Dimanĉon, la 23-an de Aprilo : je la 11-a, 
en la enterigejo Schoonselhof ceremonio sur la 
tombo de Frans Schoofs.

Sabaton, la 29an de Agrilo : Parolado de 
Sro FAES (Atlanta Oceano) (Witte Leeuw).

Sabaton la ban de Majo t Societaj ludoj en 
C,.<p. Domo.

Sabaton, la 13an de Majo : Kantvespero 
(ripetado de .enlitaj ka n te j) (Witte Lecuw).

Sabaton, la 20an de Majo : Klarigo pri ia 
pik-nika vespero okazonta dum junio en la 
Espo. Domo (Sinjorinoj esperantistaj kunvenos 
en okaza speciala komisiono tiucele).

Atentu s repago de ŝparita mono pere cie Sro 
DE HONDT al Ia kongresontoj.

Sabaton, la 27an de Majo : Pro Ia kongreso 
kaj la foresto de multaj el niaj ge.Hembra) 
okazos nur intima kunveno de la nz-kongas
antoj.

B R U G O .  —  B ru g a  Grupo Esperant
ista, Reĝa Societo, —  Ĉium arde. je la 
20-a. —  S I D E J O  : « G ouden  H oorn - 
Cornet d O r  », p laco Sim on Steven, tel. 
3 H .5 9 .

K U N V E N E J O  : « Sa lo n e go  B ra n g  
wyn » ĉe S -a n o  Je liansart ,  place Sim on 
Stevin . T el .  31 8.23.

Kunvenoj duni Aprilo kaj Majo 1939 (ĉiuj 
en la Kunvenejo) :

11-an de Aprilo : Kantado sub gvidado de 
S-ino Pcupeye, ĉe la piano S-ino Van Roye ; 
alterne kun Portretludado sub prezido de F-ino 
A. Bocreboom.

18-an : a) Konkursetoj kun premioj. Pre:. 
S ro  H Van Roye.

b) Legado de B. E. Prez. S-ro Ch. Poupeye.
25-an : a) Humoraĵoj. Prez. S-ro G. E 

Guillaume.
b) Kartludado sub gvidado d-e S-roj K. De- 

coster kaj H. Van Royc.
2-an de majo : a) <y Nia bilioteko >, raporto 

de S-ro J. Drubbel. Prez. F-ino M. Huyghe.

b) Portretludado. Prez. S-ro Van Roye.
9-an de Majo : Kantado sub gvidado de 

S-ino Poupeye, ĉe la piano S-ino Van Royc : 
alterne kun : Redaktaj Ludoj, sub prezido de 
S-ro H. Van Roye.

16-an de Majo : a) Parolado de S-ro G. 
Spoon « Ĉe la Telegrafejo >. Prez, S-ro J, 
D rubbel.

b) Kartludado. Prez. S-ro K. Decoster.
23-an : a) Lastaj aranĝoj por la Kongreso 

(Loveno). Prez. F-ino Y. Thooris.
b) Legado de B. E. Prez. S-ro Ch. Poupeye.
30-an : Generala raportado pri la Kong eso. 

Prez. S-ro G, E. Guillaume.
BIBLIOTEKO : malfermata en la Sidejo ĉiu

marde de la 19.30-a ĝis la 20-a. .Bib iotekisto : 
S-ro J. Drubbel. Tie ankaŭ samtempe : vend
ado kaj mendado de esperantajoj : libroj, steloj, 
poŝtkartoj, leterpapero ; ktp. Magazenisto : S-ro 
K. Decoster.

HELPA VENDEJO de esperantajoj ĉe F-ino 
M. HUVGHE, Potterierci. I, quai de la Po- 
terie. (Helpa Postoficejo). Tel. 315 61.

B R U S E L O .  —  « Esperantista Bru
sela G ru p o  ». —  K unvenejo  : « Hotelo 
Albert I », P lac o  R og ier .  IO, ĉiulunde : 
je la 19a : d an ck u rso  sub la gv id a d o  
de F in o  K aden , ka j  ŝ ak lu d o  sub la 
g v id a d o  de S ro  G o rd in  ; je la 20a  : 
elementa kurso de E sp e r a n to  sub la 
g v id a d o  de F in o  O bozin sk i,  ka j  per
fektiga ku rso  sub la g v id a d o  de Sro  
V a n d e r  Stem pel ; je la 2 l a  : kunveno.

Lundon, lu 17an de Aprilo : Sro Vander 
Stampe I parolos pri « Malo-les-Bains kaj 
Esperanto » (Lie li loĝis pasintan jaron).

Lundon la 24an Fino KerkhoFs parolon pri 
« filatelio s-.

Tiun-ĉi monaton la ekskurso okazos la 3an 
dimanĉon (t. e. la 16-4). Fino Kestens kon
dukos nin al Anderlecht. Rendevuo je la
14.30 Meir (tramoj . 22-56-64). Oni trinkas 
kafon en « Kriekeboom >, meze de la floritaj 
(esperante!) ĉerizujoj.

Lundon la lan de Majo ; Fino Kestens la ut
le gos la priskribon de Belgujo, faritan de ŝi kaj 
senditan al Finlando (laŭ peto de finna sam
ideano por geografia libro).

Lundon la San de Majo F-ino Pierre gvidos 
ŝaradojn.

Lundon la I San de Majo : Sro Dio Kem
peneers faros paroladon pri « dolorigaj piedoj ».

Dimanĉon la Han de Majo : vizito cie la 
Zoologia Ĝardeno en Berchem-Ste-Agathe. 
Rendevuo je la Ha */£ ĉe la finhalto de la 
tramoj 7, IO, 85.

L O V E N O .  -— Lovena Grupo. —
Ĉiuj m erkredoj kaj vendredo j,  en la 
kutima ejo Hote! Raciem an, k lu so  (de 
la 20-a  ĝis la 2 2 - a ) .

R A P O R T O J
A N T V E R P E N O . —  R e ĝa  E sp eran to -G ru p o  

« La V erda S ie lo  ». — La monaton de Marto 
bonege inaŭguris S-ino H a ude bia e, franca pro

fesorino de Esperanto, kiu nun laboras en nia 
lando. Ŝi faria belegan paroladon pri « Stud
igo », lando en kiu ŝi instruis dura pli ol du 
jaroj kaj kiun ŝi konas perfekte. Multaj luni- 
b 'daj interesaj ankoraŭ pligrandigis la allogon 
de tiu vespero, kiu finiĝis per provo de leciono 
per rekta metodo.

S-ro Jaumotte prezentis kaj dankis la paroi- 
adistinon, same kiel li tion faris, la sekvantan 
sabaton, okaze de parolado de S-ino H. 
Schoofs, kiu lerte kaj agrable babilis pri temo, 
kiun ŝi bonege konas* : « la grandaj Dom
konstruadoj j>. Ĉiuj kun intereso aŭskultis la 
klarigojn pri la vivo de tiuj veraj « urbetoj », 
kiuj loĝas en tiaj konstruajkvartaloj. Fotograf
aĵoj montris La plej modemajn provojn en tiu 
rilato.

Post intima kunsido je mezfasto, sekvis 
societaj ludoj en la Esperanto-Domo.

La l-an de Aprilo, la malnova samideano 
S-ro W. De Schutter paroladis pri la antaŭdir- 
aĵoj. Mirinde estaa, kion oni povas rakonti pri 
tia temo. Mirindaj ankaŭ estis la ekzemploj de 
famaj antaŭdiraĵoj, kiujn citis la paroladisto, 
De I’ komenco ĝis la fino, la multaj ĉeestantoj 
atente aŭskultis tiun priskribon, kiu multflanke 
tuŝis la nuntempajn okazantaĵojn. La prezidanto 
varme dankis la lertan paroladiston.

La 8-an de Aprilo, pask-ova vespero bone 
sukcesia, sub gvidado de S-ro De Hondt.

B R U Ĝ O . —  «  B ru ga G rupo Esperan a s la , 
Reĝa S cieto ». — Dum la kunveno de la 2 1-a 
de Januaro, F-ino Y. Thooris gvidis lecionon 
pri adjektivoj kaj S-ro P. de Vooght raportis 
pri la Italo de la 11/ 2.

La 28-an, S-ro H. Van Roye gvidis lecionon 
pri la konjunkcioj kaj poste S-ro G. Spion 
faria bone dokumentitan paroladon pri « Kio 
okazas en Postoficejo ». Pluraj postaj demand
oj pruvis la ekinteresiĝon de la ĉeestantaro.

La 5-an de Marto okazis en la « Selejo t» la 
ekzameno pri supera lernado, organizita de 
Belga Cigo.

La 7-an, lastaj aranĝoj estis alprenataj por la 
intima festo, kiu okazis en la « Sidejo » di
manĉe, 12-an de marto, ie la 17-30a. sub pre
zideco de S-ino M. Algrain, Honora Vicprezid
antino. anstataŭanta S-ron S. Dervaux mal
helpata, kaj kiu disdonis la diplomojn al la 
laŭreatoj de la ekzameno pri lernado, okazinta 
la 20-an de Januaro, nome al : S-ro W. Marie, 
S-ino Plate-Muysson, F- ino M. ' Ceere F-ino 
A. Gecrs, S-ro A. Van Eenoo, F-ino M. Ma- 
hieu. F-ino J. De Soete, $-ro V. Jŭhansart, 
F-ino M. J. Proot, F-ino H. Paret, S-ino M. 
Cremmerv, S-ro G. Spoon, S-ino i. Marlo, 
F-inoj G. Verplancke, M.-L. Duchesnet, A. 
Tange, G. Schepcns kaj D. Duchesnet, S-roj 
A. Coenen kaj C Tousseyn,

Liu diplomdisdonado estis ĉirkaŭata de pluraj 
artaj prezentadoj : bela pianoludado de F-inoj 
M. L. Roose kaj G. Verplancke, gracia danc
ado de F-ino Monique de Vooght, pura kantado 
de la juna S-ro Llrbain Verplancke, kaj plen
sukcesa muzikado de ia dek <5 Esperantistaj 
Banjo-ludantoj »  sub gvidado de S-ro Raymcnd
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Letero ol lo [efdelegitoj haj Perantoj de IELPardon. Sekvia ankoraŭ interesa prezentado de 
tri filmoj : l-e pri Svislando, 2-e pri la Kon
greso de Londono. 3-e pri ia Kongreso de 
Charleroi. Post tio, gaja muziko dancigis Ia 
proksimume 200 ĉeestantojn, en plej ĝoja atmos
fero, ĝis post noktomezo

Pri tiu intima festo estis raportata duni la 
kunveno de la 14-a sub prezido de S-ro J. 
Druhbel. Dum la sama kunveno S-ro Ch. Pou- 
peye gvidis la legadon de B. E, kaj G '̂s-roj 
H Van Roye la kantadon.

Kartludado okazis la 2 1-an de Marto .soife 
gvidado de S-ro H. Van Roye kaj ankaŭ, sub 
prezido de F-ino M. Huyghe, debato pri 
« Juveloj » en kiu multaj ĉeestantoj vigle parto
prenis.

La 28-an de Marto, portretludado, sub 
prezido de S-ro Ch. Poupeye, estis organizata 
laŭ nova maniero, nome : la e viktimo » pensas 
pri objekto aŭ persono kaj ĉiuj ĉeestantoj laŭ
vice faras al li demandojn, ĝis kiam iu povas 
nomi la portreton. Tiu divenanto tiam elektas 
la novan « viktimon ». Tiu nova maniero est
igis viglan partoprenon de ĉiuj. Post tio, S-ro
J. Rombcuts faris belegan paroladon pri « Tri 
danĝeraj internacianoj ». Oni juĝu pri la granda 
sukceso de tiu parolado, sciante ke tiuj inter
nacianoj estas : la muŝo, la pulo kaj la pediko.

La 4-an de Aprilo, okazis unue, sub prezido 
de S-ro J. Drubbel, vigla debato pri la nova 
stacidomo de Bruĝo. Post tio F-ino Y. Thooris 
faris diversajn komunikaĵojn, nome pri la 
rezulto de la ekzameno pri supera lernado, kies 
laŭreatoj ricevis ĉiuj, flanke de la grupo, belan 
libron. Alvoko al nia kongreso de Loveno estis 
ankaŭ farata.

B R U S E L O  — « Brusela Grimpo Esperant
ista ». — La grupo plenigis Sa programon 
antaŭvidon por Marto, kaj komenco de Aprilo. 
La ĉefa kunveno estis la interesa parolado pri 
grafologio farita de Fino Pierre kun aŭtentikaj 
ekzemploj.

Ekster la regulaj kunvenoj, okazis ĵaŭdon la 
23an de Marto speciala filmprezentado pri Svis
lando. Krom la filmoj oficialaj, oni ankaŭ pre
zentis amatorajn filmojn tute belajn. La diskoj, 
arte elektitaj, kooperis al la sukceso de la 
vespero. Ambaŭ invitis ĉiujn al la Kongreso 
de Berno!

GENTO, - « Genta Grupo ». — La 22-an 
de Marto okazis ekzameno pri unuagrada lern
ado ; kvar kandidatoj partoprenis ĝin ; ĉiuj kvar 
sukcesis pli bone ol simple : F-ino I Callaert 
kun plej granda merito, S-ro O. Mijs, F-ino 
A. Moortgat kaj F-ino S. Vandevijver, kun 
granda merito

La 29-an de Marto malfermiĝis nova lecion
aro pri supera lernado. La jus sukcesintoj en la 
ekzameno unuagrada ricevis sian diplomon, La 
prezidanto de la Grupo, je sia propra nomo 
kaj je tiu de la du aliaj juĝintoj, F-ino J. Nacii- 
tergaele kaj S-ro Fr. De Man, kore gratulis la 
laŭreatojn : ilia sukceso estas v ere remarkinda: 
F-inoj Callaert. Moortgat kaj Vandevijver 
estas, ja, novaj lernantinoj kiuj jus ĉeestis nur 
dudek lecionojn, faritajn pere tle « Fundamento 
de Esperanto ». La brila rezultato devenas de 
ilia diligenteco pri akurata faro, hejme, de ĉiu
semajnaj taskoj, konsistantaj el tradukoj en 
esperanton. La sukceso de S-ro Mijs, malnova

Tre estimataj kolegoj,
(ir iza j estas la nuboj super Eŭropo kaj 

m alhela ŝa jn as la proksim a estonteco por 
ĉiuj, sed preeipe por la Esperanto-m o 
vado. En m arto pasin tjare Aŭstrujo kun 
•250 membroj perdiĝis ui n i ; en septembro 
la germ ana parto de Cefio-Slovakujo, kun 
pli ol 400 membroj ; kaj nun eĉ Cefto- 
Slovakujo mem m alaperis, kun pli ol 500 
membroj, el kiuj pli ol 150 estis individuaj 
membroj. Cu alia j sekvos, tion nur la 
estonteco povas diri. Sed kiel post la 
pluvo ĉiam venas la suno, tiei venos tago 
kiam ni ree povos bonvenigi en niajn 
rangojn niajn sam ideanojn, kiuj nun estos 
devigitaj forlasi la movadon. Gis tiu tem
po ni povas nur diri : « Ois la revido, 
sam id ean o j! Vi havas niajn bondezirojn ».

Sed restas ni, kaj restas laboi-o farota. 
Kiam tiu tempo alvenos kaj niaj sam
ideanoj revenos kaj demandos al ni : 
« Kiel progresis nia afero dum la lasta 
tempo I », kici m sentos nin I — kaj kion 
ili opinios, se ni devos diri : « Bedaŭ
rinde, ĝi ne progresis, eĉ kontraŭe » I

grupano, eratas ankaŭ rimarkinda pro tio ke, tie 
plu okupiĝinte pri Esperanto, dum kvar jaroj, 
li ĉeestis nur la kvar lastajn lecionojn. La juĝ
intoj opinias ke saina fervoro en la duagrada 
lecionaro kiel en la unuagrada, kondukos la 
jus sukcesintojn al belega venko en la ekzameno 
pri supera lernado.

LOVENO. — « Lovena Grupo ». —
Kunvenoj dum Marto : ĉiuj kunvenoj plej 

parte estia dedicitaj al diversaj preparoj por la 
kongreso.

LOKA PROPAGANDO : Artikolo en neder
landa lingvo de nia prezidanto, aperis en la 
bulteno de la « Lernintoj de Ŝtata Meza Lern
ejo de Loveno ».

Gia temo : Esp-o en Ia lernejo.
Por la kongresa korespondado la L.K.K. 

ricevis esperanto-stampon de la direkcio de la 
Internacia Akvo Ekspozicio kun teksto « IN
TERNACIA EKSPOZICIO DF LIEĜO 1939 
MAJO-NOVEMBRO ».

Perii ekzempleron al D.l.E.L. Loveno.

FAMILIA KRONIKO
GRATULOJ

Al Ges-roj F. Langouche-Hoeree, el Bruĝo, 
pro naskiĝo de fileto JEAN-PAUL (24-3-39) 
kaj samtempa promocio de la feliĉa patro kiel 
unua leŭtenanto.

KONDOLENCOJ
Al S-ino C. Lande\vijn-Bockhols S-ino H. 

Schoofs kaj S-ro L, Schoofs, malnovaj ge- 
membroj de « La Verda Stelo » kaj al Ges-roj
L. Van Wassenhuve-Bockkolts, el Bruĝo pro la 
morto de patro kaj parenco S-ro J. Verstappen

Al S-ino Robert, pro la morto de S-ro Leon 
Robert, inĝeniero, membro de la Brusela Grupo 
Esperantista, kiu reprezentigis sin ĉe la enteriga 
ceremonio de la Prezidantino F-ino Jennen kaj 
de S-ino Plyson kaj S-ro L, Bas.

Oni ja komprenos, ke la tempoj niti» iua 
facilaj, sed... Sekvas la demando «I 
kioi ni povos eviti tian respondon t

Ĉiam post krizo ia homoj osta* mui 
pli pretaj akcepti kion ajn, por sio i 
pensas, ke ili eble povos e s t o n t o  o v i  
novajn krizojn ; sed oni devan roti pro» 
« frapi kiam la fero estas vurma kaj m 
koraŭ martelebla ». Unue, do, ni k' 
servu la organizon de la movado tiel, i 
je pli favoraj tempoj ni estos pretaj itri 
igi la okazon tuj kiam ĝi prezento* t). 
Tamen, kiel mi montris supre, multe j 
ol 1,000 membroj perdiĝis al la mova* 
dum la lasta jaro kaj en niaj rangoj 
breĉo. Por ŝtopi tiun breĉon, ni dtv 
fidi je la esperantistoj en la landoj, k 
oni ankoraŭ povas labori por K»pernh( 
Se, per artikoloj en la esperantistaj g 
zetoj ni povas montri la faktojn al 
esperantistaro, tute certe oni volo» helpi 
oni volos aliĝi kiel individua ano, • •  t 
oui ankoraŭ ne estas ; oni volos estiĝi M 
anstataŭ M J, aŭ MAH anstataŭ MA c’ 
vi prizorgos tion por via lando kaj skribu 
tiucelan artikolon por via nacia Kanato

Due, ni memoru, ke ĉiam estas ebli s 
propagandi nian lingvon kaj nian calo 
Dum la lasta milito oni faris bonan p» 
greson per laboro ĉe la « Ruĝa Kroj u 
kaj en la tranĉeoj ; en pacaj tempoj o 
laboris per propagandaj kunvenoj kaj i 
milaj metodoj. Se do oni povas «ok» * 
labori dum milito kaj dum papo, kial 1 
boro ne havu sukceson en la nuna tagi 
kiuj vere estas nek unu nek In afe s 
Fakte, nuntempe ni havas pli da lan 
de sukceso; ĉiam, kiam la emocioj c->* 
aktivaj, personoj estas pli imprcnabl 
Kun preskaŭ ĉiu, kiun oni renkonta», • 
nun parolas pri la internacia «ilu se 
Cu io malhelpas, ke oni aldonu, « kaj p 
bedaŭrinde, se pli multaj «cius I* p' 
anton, ĉi tia situacio apenaŭ povu» oka 
ĉar la popoloj de ambaŭ flankoj sciu* 
opiniojn de la aliai... » aŭ c mi forte < 
peras ke nova kataklismo ne ok ami, « 
pli ĉar mi havas multajn Amikojn co 
kontraŭaj landoj », — kaj certo »ekv 
demandoj kiuj donos la okazon.

Kaj trie, kaj plej grave por vi, gvida 
oj de la verda popolo, neniam pnrm»'iu 
ili malesperu. Jes, kompreneblo, eĉ 
kelkfoje dubas pri la fina sukcedi, p 
cipe en la nuna tempo, sed bona lu 
dubanto ne montras tiajn sento-n «I 
kondukatoj, ĉar tia ago malfortigu* * 
moralon. Krome, oni sentu, ke « tui C 
delegito (aŭ Peranto) ankoraŭ k roda», 
ni venkos, kaj se li ne scian, km «ci» 
Do, venu kio ajn, ni venkon >. Sed k 
mi mencias ĉi tion al vi 1 Vi ja pni1* • 
bonaj gvidantoj. Mi simplo «hro» : t D 
rigli ĝis la venko, kaj so iam v- to* 
helpon, nur petu, kaj se ni |x»vo« 
helpos ! »

Fine, vorto pri administrado, ĉar n 
grafi krizo la oficejo deva*» fonk ii 
jam pretigis planojn por daŭra funto u
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TRA LA MONDO
Prom enado

itis en la antaŭtagmezo de la 15-a de
0. Antaŭ la urbdomo de Praka, kiel 
ne, dejoris policano regulante la tra-
1. Larmoj ruliĝis laŭ liaj vangoj, 
naŭ li kapablis vidi.
ani mortas homo, ploras parencoj kaj 
:oj. Kiam mortas ŝtato, ploras la nacio.
■d la nacio restas. Oi vivas, kaj ĝi 
s.
a/ restas, eĉ en la plej mallumaj tagoj, 
'spero je vere paca kunvivado de 
iloj, sen superrego, en libereco kaj 
iroka komprenado, iam en pli bela 
iteco.

« Habemus Papam » 

anka fulu nu beto el kamentubeto sur 
lento de I’V ati k ano sciigis al la 
dantaj centmiloj sur Placo de Sankta 
o ke la tutmonda katolikaro havas 
m papon. La elekto tle Lkardinaloj 
s la gison nan ŝtatsekretarion vati ka
kaon aulon Efigenio Pacoli!. Li donis 

d la nomon. Pius XI L-a. Li estis 
tita en la sama tago, en kiu li finis 
63-an .vivojaron.

us XI f naskiĝis la 2-an de marto 1876 
liomo el familio jurista, Eu 1917 li 
tis papa legato («nuntius») en Mŭn- 
i, kaj tri jarojn poste en Berlino. De 

1930 li estis ŝtatsekretario de sia 
ifi ulo, Pius XI. La nova papo estas la 
i, km faris grandajn vojaĝojn: en 
al Suti ameriko, kaj en 1936 al Uso 

En la vice» de ĉiuj papoj li estas la
i .

Cu nova bonfarto?
t brita ministro por internaj aferoj, 
Samuel Hoare, deklaris okaze de ban

ajn okazu. Tamen, se vere venus ko
ismo, dum iom da tempo la poŝtaj 
Loj malbone funkcius. Ni do petas, ke 
a, kiam vi havas kelkajn aliĝojn, vi 
volu ensendi spezofolion, por ke ni 
{ribli la nove pagintojn. Krome, se vi 
las al ni monon, ni petas, ke vi sendu 
al ni senprokraste. Niaflanke, ni ccr- 
,s al vi, ke ni sendos al la membroj 
, por kio ili pagis, sed ni povos fari 
i, nur se ni mem estos ricevintaj la 
ojn.
«i uzas la okazon sciigi al vi, ke ni 
iafi ricevis de la presejo la lastajn 
«provaĵojn tle la Jarlibro. Plej kred- 
* do, ĝi aperos antan Pasko. Post ĝia 
ro ni sendos al vi ekzemplerojn por 
i sendo al novalis ntoj, sed bonvolu 
sendi ekzempleron al paginto, pri kiu 
am sendis informon al ni, an t afi ol vi 
vis la Jarlibrojn.
Esperante, ke nia alvoko havos la suk- 
m, bezonatan de la movado.
Cua plej samideanoj salutoj,

Cecil C, Gold-mith, 
Generala Sekretario.

kedo de la K an ada Kom erca Cam bro on 
Londono, la 13-an de m arto, in teralie : 
« Mi knedas — kaj m ia opinio e stas b a 
z ila  ne sur teoria  kaj senfundam enta op
timismo. sed sur signoj de la tempo, 
ke komerco kaj industrio e stas kreska it
aj. Mi kredas ankaŭ, ke dum la pasintaj 
ses sem ajnoj okazis definitiva pliboniĝo. 
Se la mondo nur povus liberiĝi de poli
tika m alkvieto kaj aventuroj, mi kredas 
ke ni eblo atingis unu el la plej grandaj 
periodoj de bonfarto en la mondo, kian 
ni iam konis. »

La ministro eslas tre prava. Se... ! Jes, 
se...

La a Blua Rubando de 1’ Oceano »

L a  B lua Rubando » estas kvazaŭ rai 
grafita « ordeno » por tiu pasaĝero, ŝipo, 
kiu plej rapide transveturis la  Atlantikan 
Oceanon. Antaŭ dek jaroj ĝin posedis la 
« M auretariia s, multo adm irita ŝipo de 
la  kompanio Cutiard L in e : en 1929 ĝin 
akiris la germ ana ŝipo « Brennen ». En 
1930 la plej rap ida ŝijm estis « Europa \  
frutŝipo de « Brennen ». Bii poste la 
Bluan Rubandon flirtigis la ita la  « R ex  », 
la franca « Normandio », kaj nun ĝtn 
prunte-posedas la angla Ctmard-ŝipo 
« Queen Mary », kiu bezonis por la vo
jaĝo  Europo Usono nur tr i tagojn, 20 
horojn kaj 12 minutojn. Laŭ. gazet-infor
moj nun Germ anujo e stas konstruonta 
novan ŝipegon, kiu fariĝu la  plej rap ida 
en la mondo.

Kio estas demokratio?

Okaze de la 150-jara ekzistado de la 
U sona Kongreso (Parlam ento), prezid
anto Roosevelt faris paroladon pri la 
historio de la Kongreso kaj pri la avant
aĝoj de demokratio. Li diris ke la demo
krata reĝimo estas relative nova, kaj ke 
Usono kaj aliaj landoj ne opinias ke ia 
dem okratio estas eluzita. Ili iie volas re
veni al reĝimo, kiu jam  antaŭ du nul 
jaro j pruvis sian tiranecon kaj nefirm
econ. Iliaj popoloj kaj individuoj volas 
esti p rotektataj kontraŭ senkom pensa 
konfiskado de posedajo, kontraŭ senor
done farataj traserĉadoj kaj arestadoj. 
Ili volas konservi la liberecon de kunve
nado. de parolado, de gazetaro, de reli
gio, Ci ĉion sign ifas, laŭ Itooseveit. la 
konstitucia demokratio.

Tarzan vivigis
Tio okazis en Sumatro. Sur traarbara 

vojeto promenis indiĝeno kun sia edzino. 
La viro iris antaŭe, la virino sekvis laŭ 
distanco de kelkaj metroj. Subite la viro 
aŭdas kriadon. Returnante sin, li vidas 
sian edzinon atakata de granda tigro, kiu 
provas ŝin renversi kaj fortreni en la ar
baron. Sen armiloj, la viro senhezite sia
vice atakis la atakinton per la nuraj pu
gnoj. kun la preskaŭ ne atendita rezulto, 
ke la tigro liberigis sian viktimon kaj

forkuris. L a  virino estis grave vundita, 
sed ŝi resaniĝis.

Fama profesoro 60-jara

Profesoro A lbert Einstein, nun el la 
plej fam aj sciencistoj de nia tempo, far
iĝis 60-jara. Oni legas ke li eltrovis novan 
klarigon pri la gravitado. La sekreto 
kuŝas en la kaŭzo de la gravitado kaj 
ĝiaj rilatoj al elektro, m aterio kaj m agne
tismo. Einstein opinias ke li estas su r
voje al la eltrovo de sim pla formulo kiu 
k larigos la strukturon de la  universo kaj 
ĉiujn sekretojn de m aterio kaj emanacio.

Ĉu la golfa fluo estas pli varma 
ol antaŭe?

L a  lastaj vintroj estis eksterordinare 
m ildaj en la nordaj regionoj (skribas 
s-ano O .T .N .) ; ankaŭ la nuna vintro estas 
tre milda. Ce kristnasko estis nek neĝo 
nek glacio sur la lagoj en la  lando de la 
N orda Lumo. Pro tio la  tagoj estis tre 
m alhelaj, kiam la suno estis sub la hori
zonto. Se la neĝo kuŝas sur ta tero, tiani 
oni povas legi gazeton dum du-tri horoj 
ĉiutage je kristnasko.

Montoj kun karboj ĉe la Suda Poluso

L a  amerika, esploristo, adm iralo Byrd, 
preparas novan ekspedicion al la Suda 
Poluso. Li esperas dum tiu okazo posed
preni por Usono teritorion de unu mi
lionoj da kvadrataj mejloj.

« Mi scias », li diris, « ke tie estas 
montoj kun karboj sufiĉanta] por long
tempe provizi Ia bezonon de la mondo >\

Tamen, e stas kalkulite ke. ankaŭ sen 
la polusaj karboj, la kalciprovizo en la 
tero sufiĉos por 3-4000 jaroj. Intertem pe 
la scienco eerte trovos plenvaloran an
stataŭilon.

Nia afero

Precipa demando momente e s t a s : Kio 
okazos pri E speran to en la disrom pitaj 
partoj' de Celio-Slovaka R espubliko? Cu 
ankaŭ tie niaj organizoj estos malperm es
itaj ? Tio ne e sta s certa ; sed ni esperu 
ko tlo ne okazos. Scii eĉ se ili restos, ilia 
aglibereco estos grave m a lh e la ta . Des 
pli energie devos labori niaj sam idean ij 
en aliaj landoj, precipe en la demokra
tioj. Ni tamen venkos!

L a  manko de internacia interkom pren
ilo en nia epoko e stas ridinda. Kon
gresoj kaj konferencoj kun tri-kvar-kvin 
oficialaj lingvoj estas sensencaĵo. Inter
rac ia  trafiko, internacia turism o sen in
ternacia lingvo fariĝas pli kaj pli p ara
doksaj. L a  ĝenerala enkondukiĝo J e  
Esperanto e stas nun ĉefe demando de 
tempo. Nenio povos ĝin haltigi.

Zigzago.

P O R  V I A J  F E S T O J
Mendu viajn trinkaĵojn :• Vino, likvoro, 

poni-  kaj v i n b e r s u k o ,  limonado kaj mine- . 
falakvo ĉe m alnova sam ideano

B E R N A R D O  V A N  RI ET
Oude Koornmarkt,  1Sb, Antverpeno



1939 BELGA E SPER A N TIST O »1

La sep Mondmirindaĵoj
(E l  u H e ro ld o  d e E sp e ra n to  >■ )

Pli ĝu s t'1 olii parolus pri la sep mond- 
inirindajoj. Kiu konas ilin ? Certe eni 
jam aŭdis pri ili'; sed nur malmultaj hom-
o. scias precize kiuj ka] kio ili estis. Oni 
povos fari provon, kaj oni trovos kon
ti mlita, ke eĉ komoj, kiuj kredas posedi 
universalan klerecon, ne estas kapablaj 
eiti ĉiujn, ne parolante pri tio ke ili scias 
preskaŭ neniajn totalojn. Senkulpige por 
t uj homoj oni povas konsideri, ke hodiaŭ 
jam nur unu el la sep mondmirindaĵoj 
restas konservita en sia origina formo ; 
rilate al la ceteraj restis nur la memoro.

L a sola niondmirludado, kiun ni eĉ nun 
povas rigardi nur kun adm iro kaj mirego, 
estas la Piramido de K eopso apud Gize 
en Egiptujo , la liloj m iriga kaj plej 
m istera el la piram idoj. Neniu alia  kon
struajo  en la mondo estis objekto de tiom 
da espioroj, konjektoj kaj k langoj. Libroj 
estas skribitaj pri ĝ i} sciencaj disputoj 
estiĝis pro ĝi, sed ĝi restas ĝ is nun sam e 
im presa a l la individuo kiel antaŭ 2,400 
jaro j, kiam la greka historiisto H erodoto 
emociite staris antaŭ ĝi. E sta s m alfacile 
fari al si ĝustan imagon pri ia grandegaj 
mezuroj de la Keops-piram ido. Ĉiu el la 
kvar lateroj e stas 232 m etrojn longa. La 
alteco estas 148 metroj. Oni kalkulis ke 
minimume ducent milionoj da kilogram oj 
da ŝtonoj e slis necesaj por Ja konstruado 
de tiu g iganta monumentego. Tiuj ĉi ŝton- 
am asoj estis alportitaj el montoj situantaj 
oriente de la riverego Nilo. H erodoto 
certigas ke minimume 10,000 homoj labor
adis dum dudek* jaro j por transporti la 
ŝtonojn kaj konstrui la monumenton.

Hua m on elmiri n tla ja  estis la Pendantaj  
Gardenoj de Semiramiso,  fondintino kaj 
reĝino de Babilono. L a  ĝardenoj estis 
konstruitaj en la ebenaĵo de la  rivero 
Eŭfrato, antaŭ 2,500 jaro j. H avante long
econ de L25 m etroj kaj la sam an larĝecon, 
ili alteniĝis terasform e, kvazaŭ grandega, 
floranta ŝtuparo, al la muroj de la urbo. 
Ili estis p orta la j de arte farita j kolonoj, 
kies plej m alaltaj havis altecon de 25 
m etroj, kaj la plej a lta j tian  de 100 
metroj.

Tria mondmirindaĵo, la Templo de A r 
t e m i o  (greka diino de I ĉasado) en Elezo, 
eslis modela ekzemplo de greka kon
struarto kaj estis konstruita dum la sesa 
jarcento antaŭ Kristo.

Jai Statuo de Zeŭso do la fama greka 
skulptisto Lidiano, kiu estis konstruita en 
templo de la malgranda urbo Olimpio, 
same akiris la gloron .aparteni al la sep 
mondmirindaĵoj. Tiu ĉi statuo estis kon
struita dum la tielnomita « ora epoko » do 
G r eku j ijn laŭ ordono de Pelu kleo.

La Tomba Monumento de Maŭzoleo 
persa reĝo, laŭ kiu ĝi ricevis la nomon 
« Maŭzoleo. », estis konstruita en la urbo 
Halikarnaso. Reĝo Maŭzolo tre ŝatis la 
arton, lutage li kunvenigis ĉe sia kortego 
multajn artistojn kaj instruitulojn kaj 

•esprimis la deziron konstruigi por si kaj 
sia edzino Artcmisio tomban monument
on, kiu akiru la saman gloron kiel Ia

egiptaj piram idoj. L a  reĝo kom isiis Ja 
plej em inentajn arkitektojn el GreKujo 
per realigi la planojn. Tamen antaŭ ol la 
monumento estis finkonstruita, la  reĝo 
m ortis en la jaro 352 a. K. ; sed lia ed
zino A rtem isa! iniciatis la finkonstruadon 
laŭ la aluditaj planoj. Tiu ĉi maŭzoleo 
estis parte  rom pita de anoj de la d Ohana 
Ordeno, kiuj en milito kontraŭ Sultano 
Solim ano l i- a  bezonis konstrum aterialon 
por fortikajo . P li poste oni trovis okaze 
do elterigo subteran halon kun m ultaj 
kolonoj kaj bele pentritaj muroj. En apu
da ejo oni trovis marmoran sarkofagon, 
sur kiu kuŝis kasko. L a  malfermon de la 
sarkofago oni prokrastis ĝis la sekvinta 
tago ; sed dum la nokto enpenetris rab ist
oj kaj forstelis ĉiujn objektojn.

L a  Koloso de Rodo (lthodos) estis s t a 
tuo, kiu prezentis Ja sundion, kiun oni 
adoris antaŭ  ĉio sur la insulo Hodo. La 
urbo Rhodos estis ornam ita pei m ultaj 
statuoj kaj monumentoj. L a  « koloso » 
estis konstruita de la skulptisto H ares kaj 
leviĝis super la enirejo al la haveno. L a  
el- kaj enveturantaj ŝipoj traveturis inter 
la gam boj de ia statuo. Gi estis alta  45 
metrojn. Por la m uldado el bronzo oni 
bezonis 12 jarojn, Sed bedaŭr.nde ĝi s ta r
is nur ĉ. oti jaro jn , renversiĝis okaze de 
tertrem o kaj disrom piĝis je m ultaj pecoj. 
Plej bone oni povas fari al si imagon pri 
la grandeco de la statuo, se oni aŭdas ke 
la polekson de tiu ĉi statuo oni ne povis 
ĉirkaŭi per am baŭ brakoj. Kiam  la a rab 
oj venk akiris la insulon, ili tute dispecigis 
la statuon kaj vendis ĝin al negocisto. 
Por fortransporti la ruinaĵon, la negocisto 
bezonis DOO kamelojn.

Sur la insulo Faro  (Pharos) troviĝis la 
sepa m ondm iriudajo, la Lumturo de Faro. 
Tam  ĉi fam an lumturon, Ptolemeo (kona
ta  astronom o kaj m atem a!ikisto en Alek
sandrio) konstruigis de la greka arkitekto 
Sosastro. Laŭdire la fundamento de la 
turo konsistis el m asivaj vitraj blokoj, ĉar 
oni opiniis ke tiu ĉi m aterialo e stas la 
plej m alceda kontra,u la efikoj de la m ar
akvo. L a  truo estis a lta  242 metrojn. L a  
konstruajo enhavis 300 grandajn  ĉam br
ojn kaj loĝigis tutan garnizonon. Plej 
supre brulis fajrego , kiun la m aristoj 
povis vidi jam  de m alproksim e. Ankoraŭ 
en la 11-a jareento oni subtenadis la fa j
ron. En la jaro 1375 la lumturo renversiĝis 
pro terura tertremo.

Per tio estis detruita la lasta el la 
mondmirindaĵoj de la Antikva Epoko, kaj 
restis kiel sola escepto la Kcopsa Pira
mido kiu konserviĝis en sia plena impona 
grandeco ĝis la hodiaŭa tago.

Venis nova epoko ne malpli grandioza 
ol la antikva, kaj ĝi konstruigis al si an
kaŭ novajn mondmirindaĵojn. La turon de 
Faro superbrilas hodiaŭ la famo de FTuro 
Eiffel, aŭ de l”Empire-Domcgo; la Ko
loson de Rodo anstataŭis la Statuo de 
Libereco en la haveno de Novjorko ; kaj 
kiu elnombros la gigantajn pontojn, elek
tro! afejoj n, ŝipegojn, la planetarioj!!, stad-

Anoncetoj
Turnu vin al samideanaj firmo!

EN  KRUCO
ALGRAIN-COUCKE, 23. V I., m! ngi. ti- -u# I

mantle. Tel. 334.24 N ir t mpa) N va) r  
sinjorinoj kaj knabinoj.

D E GII CHTEN EERE, J., « Agence M tini ife
Minne ». Kome, St. 44. Si p ajlero. L i»» 
porto, Eldrganigo, Asekuro. TVI, 1lH J I  

FOTO BRUSSELLE, Sternis!r,, HI. rue «Ifa 
Pierres. Tel. : 334.11. F0tc9r.Ja.l0 Industri 
Fcto-Kino-Aparatoj, Akcesoraĵo), laboro)

M. HUYGHE, Pottericrei, L Ilustru*) p A'k < 
toj, ciuspeca] memoraĵoj pri Bruĝo. Helpa 
Postoficejo. Tel. : 315.61.

Antone POUPEYE, Lampocrtstr., 23, St-Knd* 
Tel. : 314.61. Ĉiuj asekuroj en la tuta land» 
Informoj sen devigo.

PH. M1CHOLT, Koningenstr., 7, Rue de» Roti
apud Preĝejo S-ta VValburgo. — Raitoj, 
manteloj.

SABBE-DE VEEN, Stcenstr., 76, Rue de»
Pierres. Tel. : 330.48. Floroj-Agento d* 
« Flcurop », n-ro 669.

VOLCKAER.T, Geldinuntstr., 30, Rue de I» 
Monnaie. Tel. 336.07. Porkaĵoj. Ĝn»ajo|,
kortbirdaĵoj.

V ino van VOOR.EN de MILICIANO, Ae «L
mie.str., l i .  Kukejo. Fabrikejo de Vtro| 
Holandaj biskvitoj.

VAN DE VENNE, Bouveriestr.. 59, Skulptu 
tombŝtonoj. Blankaj kaj bluaj sternaĵo! 

SALONEGO BRANGWYN, S-ano Vita! I 
hansart, placo Simon Stevio, Kunvenejo J 
B. G. E. — K a f e j o .  — H o t e l o  
Esperanto parolata.

STROOBANDT, Vlamingstraat, 13-15, Ru*
Flamande (Tel. 334.03). — Enlanda) imki 
kaj lardoj. Trufita) galantinoj; famkonata, 
pasteĉoj de grashepata)^.

EMIE!, MESTDAGĤ, Moerkerksche steeim j 
113, St.-Kruis ; Tapetisto, murpaperoj, u» 
piŝoj, drapiraĵoj, scĝeaoj.

EN LA LOU VIERE
RENE PALISE, librovendejo, IO. strato

I-a ; ĉiuj klasikaj, teknikaj, literaturaj kni 
ESPERANTISTAJ libroj de ĉiuj aŭtoro) kuj 
eldonistoj.

AŬTOMOBILEJO C. WINS - MEUNIER
Haltejo. — Riparejo kaj zorga s rvado 
Nokte kaj tage. — Tel. 2S2 h. 1270

A ten tu
Esperantistoj, por viaj poŝtkartoj, 
tab ak o , cigaroj, direktu vin al
« M A I S O N  G R U S L E T »
— Avenuo Astrid, 18

G E N T O

P A N E L E K T R A
B P U X E L L E S  

108, avenue des Regatton».
T e l . :  34 09 63.

Ĉu necesas lumigilo,
Ĉu motoro aŭ maŝin’,
Ĉu riparo, ĉu konsilo, 
P A N E L E K T R A  helpos vi».

ionojn, la katedralojn, universitatojn, ma 
gazciicgojn, fabrikojn kaj la intimi rimi 
aĵojn  de 1'm oderna scienco kaj tekniko t '

ii. VV.
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La «MINIPIANO» B R A S T E D
PREZENTATA

d e

Gustave FA E S
Marche aux Soulier* 
S c hoe nma r k i .  1 6

AN r V E R B E N O  

KOSTAS r  r.  E  H IO

Gustumu Ia bonegan

Youghourt « N U T R I C I A »
ĉiam freŝan,

Produktoj por ĉiuj di toj, por plenkreskuloj 
kaj infanoj. Ĝenerala Deponejo :

Sta Jakob-strato 8, B R U Ĝ O .

C R E M E R IE  DE  D I X M U D E
F-ino M. M . M E  S  T  D A G  H 
St. jacobstr., 8, rue St, Jacques 

BRUĜO
Specialaĵojt Butero de Dĉunude, Tel. :

Ovoj, From aĝoj. 318.52

O S T E N D O  B E L G U J O

HOT E L  VROOME
R E N D E V U O  D E  LA E S P E R A N T IS T O ]
20 B U L V A R D O  R O G IE R . —  Tel. : 37.

B ELG A  M ARBO RD O

Granti Hotel dOostduinkerke
Bone konata de multaj Esperantistoj.

P. Benoit, Posedanto

Hotel du Gornet d’Or
2. P LA C E  SIM O N  S T E V IN  (B R U Ĝ O )

Sidejo de la Bruga Grupo Esperantista (Reĝa Societo). 
Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj.

---- -o---- -

Oni parolas Esperanton. — English spoken. D S  (106).

“G E V E A ” Sapo...

G. VERMANDERE
Wetstraat, 15, Antverpeno

L a  esparantistoj gepatroj 
donas al siaj infanoj :

“ Paidophile Siropon'
kontraŭ tuso, kokluŝo, febro, k p 
— M irindaj rezultatoj 
En ĉiuj apotekoj : 7 kaj 12 f.'.

A P O T E K O  J. B O N G E  
—  L A  L O U V IE R E  —

Estraro de “ Belga Ligo Esperantista'’
Prezidanto : D-ro Paul Kompe» e s, 19, Avenuo Mantjo o, 

Uedo. (Tel. : 44.53.00.)
Vicprezidantino s F-ino Yvonne Thcoris. 4, VVijnzakstraat 

Rue de 1'Outre, Bruĝo. (Tel. : 320.86.)
Vicprezidanto : S-ro Maurice jaumotte, 44, Avenuo De 

Bruyn, WiLryck (Antverpeno). (Tel.: 777.58.) 
Sekretario : S-ro Cli. Poupeye, 42, EU Julistraat, Bruĝo. 
K a s is to :  S-ro Andre Tassin, I, rue St-Josepĥ. En Louviere.

Por pagoj de kotizoj, anoncoj, abonoj kaj donacoj:
P.Ĉ.K. 1337.67 de Belga Ligo Esperantista 
(L a  Louviere).

Por pagoj al I. E . L.:
grupanaj al la P.Ĝ.K, de sia grupo ; 
izoluloj al la P.Ĉ,K. de Belga Ligo.
Por ĉiuj aliaj rilatoj pri I E, L. sin turni al : 
S-ro G. V an  den Bossche, teritoria sekretario. 
Rembrandtstr., 7, Antverpeno.

Por pagoj al Belga Esperanto-Lnstituto :
P.Ĝ.K. 1689.58, Antverpeno (Lange Leem- 
straat, 127).

Presejo de BELGA PiSPERANTO-INSTITUTO, Koe pera Soe., Lange Leemstraat, 127, ANTVERPENO,


